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Spelmansfamiljen satter
polskorna i hogsatet

Spelfamiljen i Harad. Makarna Christer och Lena Oden flankerar barnen Stefan och Agnes utanfor villan.

HARAD. I dag firms ett 15-
tal aktiva riksspelman i
Sodermanland, de flesta
i Stockholm med om-
nejd. Det var manga fler
for sextio-sjuttio ar se-
dan.

Men i Sodermanlands Spel-
mansforbund hoppas man att
nya riksspelman presenteras i
sommar. Arets riksspelmans-
stamma halls namligen i
Malmkoping veckan efter mid-
sommar. De ar den forsta i la-
net pa tio ar. Den senaste noils
i Nykoping.

Spelman fran hela landet
vantas. Varje kvall blir det un-
derhallning och aktiviteter for
bade spelman, dansare och pu-
blik.

Den s k Zornjuryn ska halla
till i gamla tingshuset. Det var
konstnar Anders Zorn som de-
lade ut de forsta markena, dar-
av namnet, och det gjorde han
for 90 ar sedan.

Pirrigt
En av de anmalda till Zorn-

markesuppspelningen, som in-
te ar offentlig, ar Lena Oden i
Harad, 2-barnsmamma och
sjukgymnast pa Malarsjukhu-
set. I Arvika forra aret fick hon
diplom.
- Det ar pirrigt att spela infbr

en jury i ett litet rum, sager Le-
na som hoppas kunna avance-
ra ett eller par pinnhal "pa den

Ser from mot
riksspelmans-
stamman i
Malmkoping

stege" som leder till utmarkel-
sen riksspelman.

Maken Christer lyckades
overforvantan forra aret. Han
erholl Zornmarket i silver och
blev riksspelman. Darmed var
han en av de
tvahundra
riksspel-
mannen i
landet. Ju-
ryns moti-
vering: "For
mustigt och
stilmedve-
tet spel av
Sormland-
slatar".

- Jag ar
bara en
amator sa
jag blev val-
digt glad
over utmar-
kelsen., fbrklarar Christer. Sa-
val han som hustrun Lena har
fiol som forsta instrument.

Spelar tillsammans
Barnen ar ocksa intressera-

de av musik. Agnes, 14, spelar
nyckelharpa och fiol medan
brodern Stefan, som ar tva ar
yngre, har elgitarr. Bada ska i
sommar vara med pa latlagret
i Flen.

Nar familjen spelar tillsam-
mans, vilket hander ganska of-
ta, kan det bli nagon gammal
rocklat. Det gillar bade far och
son. Men mest blir det polskor
eller folkvisor fran trakten.
Det finns ju sa mycket fin folk-

musik fran norra delarna av
Sormland.

Bara i Fogdo och byarna
runt har tusentalet latar upp-
tecknats fran mitten av 1800-
talet och framat. I nastan alia

gardar fanns
det nagon
som kunde
spela.

Den mest
kande var
Pehr Ericson
som levde
mellan 1818
och 1901. En
annan fram-
staende spel-
man var Ed-
vard Petters-
son, han av-
led for tjugo
ar sedan.

Hosten 1998
startade Christer Oden en stu-
diecirkel i folkmusik, i Vuxen-
skolans regi. En cirkel med
mest fiolspelare men aven an-
dra instrument forekommer.

Ett tiotal deltagare fran kom-
mun anmalde sig. Nagra av
dem hade da bara hallit pa na-
gra ar. Stamningen ar god.
Mest spelar man latar fran
trakten.

- Kanske det kan bli ett spel-
manslag om nagra ar, det skul-
le vara trevligt, tycker Chris-
ter.

Det ar makarna Oden och
vannerna Ola och Asa Bros-
tam i Eskilstuna som ingar i
Bodens Kapell. De har nyligen
kommit ut med en cd-skiva

som de sjalva gjort. De spelar
vid olika tillstallningar, offent-
liga och privata, och i augusti
ska de aven vara i Harads kyr-
ka.

- Polskemusiken ar vart sto-
ra intresse, forklarar Lena.
Nar vi upptrader berattar vi
om musiken. Vi lagger ocksa
in lite sang i programmet som
vi tycker ska vara lite blandat.

Musik fore TV
Christer och Lena traffades

pa en spelmansstamma i Mal-
ung 1979. Det blev snart brol-
lop och sedan 1989 bor familjen
vid Tappstigen. Alia fyra stor-
trivs i Harad.

- Jag ar ekonon och arbetar
hemifran, sager Christer som
hunnit bli 48 ar (Lena ar 42)
men det var fbrst i 25-arsaldern
han borjade med folkmusik. Pa
sextiotalet var det Beatles som
gallde.

Musiken ar, som ni fbrstar,
det stora intresset for hela fa-
miljen. Men innan instrumen-
ten plockas fram maste forst
jobb, laxor, mat och ovriga
sysslor ha klarats av.

- Vi tittar nastan aldrig pa
tv, det hinner vi inte. I stallet
valjer vi musiken, den ger oss
inspiration och en otrolig ge-
menskap, slutar Christer och
Lena Oden i Harad.
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Trandans
imponerade
pa Gnestabor
Horselskadades fbrening

i Gnesta har anordnat en
resa till Hornborgasjon.
Gnesta-Daga SPF var in-
bjudna och i aria morgon-
stund bordade omkring 60
personer bussen. Med Sven
Andersson som guide gick
farden soderut.

Vid Hornborgasjon mot-
tes besokarna av tusentals
tranor som bjod pa en upp-
visning i dans som sent ska
glommas. Hambo blanda-
des med eldig flamenco och
stillsam vals.

Hela tiden startade en del
flockar for fortsatt fard mot
norr och de ersattes av nya
som gick ner for landning.

Tranorna dominerade gi-
vetvis vid den unika fagel-
sjon, men dar fanns ocksa
sangsvanar, gass, ander
och sothons.

Farden gick sedan vidare
till Lidkoping och besok pa
Rorstrands. Utstallningen
av serviser och praktfore-
mal som tillverkats dar se-
dan 1700-talet imponerade
pa besokarna.

Efter en delikat maltid
med varmrokt regnbagslax
bar det ater av hem mot
Gnesta.

Skivkontrakt
for Gnestaband

Gnestabandet Despat-
ched har imponerat pa
engelska skivbolaget Mu-
sic for Nations sa till den
grad att resultatet blivit ett
Skivkontrakt.

I Despatched ingar Dani-
el Lundberg, Emil Lars-
son, bada gitarr, Fredrik
Larsson, has, Fredrik
Karlsson, synt och sang,
samt Dennis Nilsson,
trummor.

I juni ar det meningen
att samarbetet med det
engelska skivbolaget ska
ha resulterat i en cd.

Lantbruksdack
Vi levererar omg dkekt till Er

over hela landet med Bil-
spedition eller for avhamtn,

mont. o dackrep. Oppet: 8-17
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